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Abstrak - Pendidikan akhlak adalah suatu proses yang dapat mengembangkan sikap manusia supaya menjadi baik 
sehingga mencapai kehidupan yang sempurna. Dengan demikian pendidikan akhlak sangat diperlukan untuk 
menghadapi realiti kehidupan zaman moden ini iaitu arus kemajuan yang pesat diiringi dengan kemerosotan akhlak. 
Kajian ini merupakan kajian kepustakaan yang data-datanya diperolehi dari studi pustaka. Adapun proses 
pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan tematik iaitu berusaha mencari ayat-ayat al-Quran yang 
mengandungi tema tertentu yang berkaitan pendidikan akhlak. Sedangkan teknik analisis data dalam kajian ini adalah 
analisis isi (content analysis) dengan menggunakan metod deduktif, induktif, kompulatif dan kesinambungan historic. 

 

I. PEGENALAN 

Pendidikan merupakan suatu mekanisma yang penting dalam perkembangan dan kemajuan sesebuah bangsa dan 
negara. Menerusi pendidikan juga, jati diri seseorang individu atau masyarakat hidup dengan tidak berlandaskan 
pendidikan, masyarakat akan menjadi mundur dan berlakunya keruntuhan akhlak dan moral. Hal ini demikian wajarlah 
pendidikan dijadikan agenda penting yang harus diperjuangkan. Sebagai contoh, pendidikan Islam adalah berlandaskan 
al-Quran dan hadith jika diikuti dapat membentuk diri seseorang ke arah pembangunan sahsiah, emosi dan rohani. 
Istilah pendidikan berasal dari kata didik yang diberi awalan ‘ pe ‘ dan  akhiran ‘ kan ‘, mengandungi erti (hal, cara dan 
sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani iaitu pedagogi yang bererti bimbingan yang 
diberikan kepada anak (Ramayulis 2002). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan ialah proses pengubahan 
sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 
pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994). Ibrahim Amini dalam bukunya Agar Tak Sal Mendidik mengatakan 
bahwa, Pendidikan adalah memilih Tindakan dan perkataan yang sesuai, meniptakan syarat-syarat dan factor-faktor 
yang diperlukan dan membantu seorang individu yang menjadi objek Pendidikan supaya dapat dengan sempurna 
mengembangkan segenap potensi yang ada dalam dirinya dan secara perlahan-lahan bergerak maju menuju tujuan dan 
kesempurnaan yang diharapkan (Ibrahim Amini 2006). Menurut Athyah al-Abrasyi, pendidikan (Islam) ialah 
mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan Bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna 
budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik 
degan lisan atau tulisan (Ibrahim Amini 2006). Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diertikan sebagai 
sebuah proses dengan metod-metod tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara 
bertingkah laku yang sesuai dengan keperluan. Kajian tesis PHD Dr. Yunan Yusuf (1990) di Institut Syarif 
Hidayatullah Mengenai tajuk corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar. Kajian beliau membincangkan ayat-ayat 
berkaitan ilmu Kalam dengan lebih khusus. Ilmu Kalam secara umumnya pula diketahui hanya melalui perbahasan 
masalah ketuhanan serta hubungan-Nya dengan alam semesta dan manusia. Seterusnya, kajian Iskandar Zulkarnain 
bertajuk Metodologi HAMKA dalam Pentafsiran al-Quran. Kajian ini lebih kepada perbincangan mengenai metode 
pentafsiran HAMKA dalam mentafsirkan al-Quran iaitu menggunakan al-Quran, hadis, pendapat muktabar dan tabi’in. 
Selain itu, kajian sarjana Maysaroh (2010) berkaitan Pendidikan Akhlak dalam al-Quran (Studi Atas Pentafsiran 
HAMKA) di Fakulti Usuludi, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Di dalam kajian ini, beliau menyatakan 
beberapa ayat tentang Pendidikan akhlak di antaranya berkaitan akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Nabi, akhlak 
terhadap orang tua, dan akhlak terhadap sesama manusia.kajian ini menggunakan pentafsiran HAMKA dalam 
mentafsirkan al-Quran yang memetik pendapat para ulama dalam perbahasan dan menjadikan pemikirannya mengikut 
pemikiran ulama tersebut.  
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II. PERNYATAAN MASALAH 

Manusia tidak dapat hidup bersendirian di muka bumi ini, malah mestilah dia berhubung di antara satu sama lain. Dia 
harus berkerjasama dengan yang lain dalam merealisasikan berbagai-bagai usaha dan cita-cita. Tiada cita-cita yang 
dapat dicapai dengan usaha sendiri tanpa ada pertolongan dari yang lain. Dunia ini dicipta Allah untuk diwarisi 
manusia, maka untuk menerima warisan itu, manusia harus bekerjasama dan saling bantu membantu sehingga tercapai 
semua yang dicita-citakannya itu. 
 
1.Perbincangan bagaimana seharusnya kita bersopan-santun dan berakhlak mulia terhadap Allah S.W.T supaya tidak 
dimurkaiNya. 
2. Bagaimana sepatutnya kita bersopan-santun dan berakhlak mulia terhadap Nabi Muhammad S.A.W. 
3.  Bagaimana kita bersopan-santun dan berakhlak mulia terhadap kedua ibubapa. 
4. Bagaimana kita bersopan-santun dan berakhlak mulia terhadap sesama manusia yang berada di masyarakat. 
5. Bagaimana kita bersopan-santun dan berakhlak mulia terhadap diri sendiri. 
 
 
 

III. METODOLOGI  KAJIAN 
 
Metode ini merupakan satu metod yang penting bagi menggerakkan sesuatu proses kajian. Penemuan dan pengumpulan 
bahan-bahan bertulis serta maklumat penting adalah diperolehi melalui rujukan premier (utama) dan sekunder 
(sampingan). Selain daripada itu, penulis turut merujuk kitab-kitab tafsir, hadith, akhlak, tasawwuf dan buku-buku yang 
berkaitan dengan tajuk perbincangan serta pandangan ulama sebagai rujukan. Disamping menjadikan rujukan kitab 
tafsir al-Azhar sebagai rujukan utama dalam menganalisa tajuk ini. Buku-buku serta bahan-bahan ini digunakan untuk 
mendapatkan maklumat-maklumat serta membuat penelitian, perbincangan, perbandingan dan pengesahan terhadap 
penjelasan yang dikemukan oleh Hamka dalam membahaskan akhlak tercela iaitu memperolok-olokkan, sombong dan 
fitnah melalui tafsir al-Azhar. Metod ini juga bertujuan mengupas setiap isi dalam kitab tafsir al-Azhar yang menjurus 
kepada huraian-huraian, ayat-ayat Al-Quran dan hatith-hadith yang berkaitan dengan pendidikan akhlak yang berkaitan 
dengan Pendidikan akhlak yang telah dibahaskan oleh pengarang dalam kitab tafsir beliau. Dan penulis telah memilih 
kajian kepustakaan dan metode analisa data. Untuk memudahkan kajian ini, penulis telah mengumpulkan maklumat-
maklumat daripada pelbagai bahan yang dapat membantu kajian seperti kitab-kitab tafsir, hadith, kertas kerja, tesis, 
jurnal, ensiklopedia dan sebagainya. Analisis data dilakukan melalui penelitian terhadap pemikiran Hamka ketika 
menghuraikan ayat-ayat al-Quran dan hadith-hadith berkaitan akhlak di dalam kitab Tafsir al-Azhar. 
 
 

IV. HASIL KAJIAN 

Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis lakukan terhadap Tafsir al-Azhar karya Hamka yang berkaitan degan ayat-
ayat mengandungi nilai-nilai Pendidikan akhlak,menyatakan beberapa perkara tentang kajian ini. Nilai-nilai Pendidikan 
akhlak yang terkandung dalam Tafsir al-Azhar dalam lima kategori, iaitu nilai-nilai Pendidikan akhlak terhadap Allah 
S.W.T yang di dalamnya mengandungi nilai tauhid, nilai larangan berbuat syirik, serta nilai tawakal.  
 

Firman Allah s.w.t.: 
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Maksudnya: 

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan 
Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri 
Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau.” Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak 
sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) 
nescaya kamu dapat melihat-Ku.” Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, 
dijadikannya gunung itu hancur lebur dan Musa pun jatuh pengsan. Maka setelah Musa sedar 
kembali, Dia berkata: “Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama 
beriman. (Al-Quran, Al-A’raf 7:143) 

 

ُ َعلَیْ ِھ َوَسلََّم قَاَل اْجتَنِبُوا السَّبَْع اْلُموبِقَاِت قَالُوا یَا  ُ َعنْھُ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ َعْن أَبِي ھَُریَْرةَ َرِضَي هللاَّ
بَا َوأَْكُل  ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ  َوأَْكُل الرِّ َم هللاَّ ِ َوالسِّْحُر َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِي َحرَّ ِ َوَما ھُنَّ قَاَل الشِّْرُك بِا�َّ َرُسوَل هللاَّ

ْحِف َوقَْذُف الُْمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت الَْغافَِالت . رواه البخاري ومسلم .  َماِل اْلیَتِیِم َوالتََّولِّي یَوْ َم الزَّ
 

Maksudnya: 

Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, (yakni); Menyekutukan Allah; Sihir; Membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang haq; Memakan Riba; Memakan harta anak yatim; 
Lari dari medan pertempuran; Menuduh berzina wanita mukminah yang lengah (tidak terlintas 
olehnya untuk melakukan itu).” (HR Bukhari dan Muslim) 

 

Kemudian, nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap Rasulullah S.A.W. yang di dalamnya terkandung 
contoh teladan kesempurnaan akhlak yang mulia kerana baginda mempunyai akhlak yang agung.  
Firman Allah S.W.T.: 

                               

                                  

                                       

                                   

                     

 
Maksudnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman ialah mereka yang beriman kepada 
Allah dan RasulNya, dan apabila mereka turut bersama-sama dengan Rasulullah dalam sesuatu 
perkara yang memerlukan perhimpunan ramai, tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu 
sebelum mereka meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu 
(wahai Muhammad) itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya. Maka apabila 
meminta izin kepadamu untuk pergi menjalankan sesuatu urusan mereka, maka izinkanlah bagi 
sesiapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. (Al-Quran, An-Nur 24:62) 

 
janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah Saw  di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama 
kamu; sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri ke luar (dari majlis Nabi) secara 
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berselindung dan bersembunyi. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya, beringat serta berjaga-jaga 
jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya”. (Al-Quran, An-Nur 24:63) 
Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan menuju ke Madinah 
dalam peperangan Ahzab, mereka bermarkas di dataran rendah pinggiran kota Madinah, sedang pasukan dari Ghathafan 
bermarkas di Na’ma, disamping gunung Uhud. Berita ini sampai kepada Rasulullah s.a.w beliau memerintahkan 
membuat Khandaq (parit) sekeliling Madinah, bahkan beliau sendiri menyinsingkan lengan bajunya bekerja bersama 
kaum muslim. Akan tetapi kaum munafik memperlambatkan pekerjaan tersebut dengan memilih pekerjaan yang mudah. 
Mereka sering meninggalkan pekerjaannya dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin Rasulullah saw, untuk 
menjengok keluarganya. Sedang kaum muslimin apabila terpaksa harus meninggalkan pekerjaan itu kerana keperluan 
yang tidak ditangguhkan lagi., mereka terus terang meminta izin kepada Rasulullah saw, dan beliau pun 
mengizinkannya. Apabila telah selesai kepentingannya, mereka segera kembali melanjutkan tugasnya tadi. Berkenaan 
dengan peristiwa ini, turunlah ayat tersebut (Q.S an-Nur: 62) yang menegaskan perbezaan di antara kaum mukminin 
dan kaum Munafikin.Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa pada waktu itu, apabila orang-orang memanggil 
Rasulullah, mereka suka mengucapkan:“Ya  Muhammad! Ya Abal Qasim!” maka turunlah ayat ini (Q.S an-Nur :63) 
yang melarang kaum muslimin memanggil nama pada Nabi Muhammad saw. Setelah ayat ini, kaum muslimin pun 
memanggil Nabi dengan panggilan Ya Nabiyyallah, Ya Rasulullah. Diterangkan bahawanya tanda iman kepada Allah 
dan Rasul ialah jika kaum muslimin bersama Rasulullah sedang berkumpul menghadapi suatau urusan besar atau kecil, 
sekali-kali tidak seorang juga boleh meninggalkan majlis sebelum memohon izin kepada beliau. Orang yang 
memohonkan izin kepada beliau dan baru pergi setelah beroleh izin. Dalam ayat ini ditegaskan, itulah orang yang 
sebenarnya beriman kepada Allah dan Rasul. 
 

Kemudian datanglah ayat 63 menerangkan bahawa menyeru nama Rasul tidaklah serupa dengan menyerukan nama 
di antara sesama kita, Sedangkan Tuhan Allah belum pernah menyebut namanya “Ya Muhammad”, hanya dengan 
memanggil pangkat tugasnya: “Ya Nabiyyu”, Wahai Nabi.  “Ya Ayyuhal Rasuulu”, Wahai utusan Tuhan. Atau kata 
sindiran “Wahai yang berselimut” ( Ya Ayyuhal Muzammil). Atau “Ya Ayyuhal Muddatsir” (Wahai orang yang 
berselubung).Salah seorang pelopor Tafsir Moden Sayyid Rasyid Ridho kurang senang atas kebiasaan pentafsir-
pentafsir lama yang selalu menafsirkan ayat-ayat yang dimulai dengan Qul, ditafsirkan “katakan olehmu hai 
Muhammad” kerana Tuhan tidak berkata begitu. Dalam rangka ini timbullah “khilafiyyah” dikalangan ulama tentang 
selawat terhadap Nabi. Seketika seorang bertanya kepada Rasulullah saw, bagaimanakah mestinya kita mengucapkan 
selawat kepada Engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab: “Ucapkanlah Allahumma sholli ‘ala Muhammadin wa ‘ala 
aali Muhammad” (tidak memakai sayyidina). Setengah ulama berfahaman bahawa tidaklah akan mungkin Nabi 
menyuruhkan orang ber”sayyidina” kepada dirinya. Oleh sebab itu tidaklah akan terhitung bid’ah jika menambahkan 
sayyidina, dari sebab ijtihad kita bersandar kepada ayat-ayat yang memerintahkan menghormatinya.Surah an-Nur ayat 
62 dan 63 ini menjelaskan tentang orang munafik yang meremehkan Rasulullah, dan juga kebiasaan orang-orang 
munafik yang memanggil Rasulullah dengan panggilan Ya Muhammad bukan dengan Ya Rasulullah. Allah sahaja yang 
memanggil dengan sebutan Ya Nabiyullah. 

 

ِ  - صلى هللا علیھ وسلم  في الصحیحین البخاري ومسلم : َعنْ  أَنَسِ  ْبنِ  َمالِكٍ  قَالَ  : قَالَ  َرُسولُ  هللاَّ
 الَ  یُْؤِمنُ  أََحُدُكمْ  َحتَّى أَُكونَ  أََحبَّ  إِلَیْھِ  ِمنْ  َولَِدهِ  َوَوالِِدهِ  َوالنَّاسِ  أَْجَمِعین

  
Maksudnya: 

Tersebut di dalam sahih Bukhari dan Muslim : diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, telah 
bersabda Rasulullah S.A.W : Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan 

aku (Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص) dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
Nilai-nilai akhlak terhadap kedua ibubapa, di dalamnya mengandungi nilai berbakti kepada kedua ibubapa, nilai 
menghormati kedua ibubapa, serta mentaati perintah kedua ibubapa.   
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Firman Allah S.W.T.: 

 

                                      

                     

 
Maksudnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu 
berbuat baik pada ibubapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau 
kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya ‘ah’ dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia.” (Al-Quran, Al-Israk 18:23) 

 

Dan telah menentukan Tuhanmu, bahawa jangan engkau sembah, kecuali Dia” (pangkal ayat 23) bahawasanya Tuhan 
Allah itu sendiri yang menentukan, yang memerintah dan memutuskan bahawasanya Dialah yang mesti disembah, 
dipuji dan dipuja. Dan tidak boleh, dilarang keras menyembah yang selain Dia. Oleh sebab itu maka cara beribadat 
kepada Allah, Allah itu sendirilah yang menentukan. Maka tidak pulalah sah ibadat kepada Allah yang hanya dikarang-
karangkan sendiri. Untuk menunjukkan peribadatan kepada Allah Yang Maha Esa itulah, Dia mengutus Rasul-
rasulnya.”Menyembah, beribadat dan memuji kepada Allah Yang Maha Esa itulah yang dinamai Tauhid Uluhiyyah. 
Lanjutan ayat ialah: “Dia hendaklah kepada kedua ibubapa, engkau berbuat baik”. Dalam lanjutan ayat ini, terang 
sekali bahawasanya berkhidmat kepada ibubapa, menghormati kedua ibubapa yang telah menjadi sebab bagi kita hidup 
di dunia ini ialah kewajipan yang kedua sesudah beribadah kepada Allah. Jika kiranya salah seorang mereka, atau 
keduanya telah tua dalam pemeliharaan engkau, maka janganlah engkau kata uff kepada keduanya”. Ertinya, jika usia 
keduanya, atau salah seorang di antara keduanya, ibubapa itu sampai meningkat tua, sehingga tidak kuasa lagi hidup 
sendiri, sudah sangat bergantung kepada belas kasihan puteranta, hendaklah bersabar berlapang hati memelihara orang 
tua itu. Bertambah tua, kadang-kadang bertambah dia seperti anak-anak dia minta dipujuk, dia minta belas kasihan 
anaknya. Mungkin ada bawaan orang yang telah tua itu yang membosankan anak, maka janganlah terlanjur dari 
mulutmu satu kalimat pun yang mengandung rasa bosan atau jengkel memelihara ibubapa mu.Lanjutan ayat: “Dan 
janganlah dibentak mereka, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia” (hujung ayat 23). Sesudah 
dilarang mendecaskan mulut, mengeluh mengerutkan kening, walaupun suara tidak kedengaranm dijelaskan lagi, 
jangan keduanya dibentak, jangan keduanya diherdik, dijegilkan mata. Di sinilah berlaku perumpamaan qiyas aulawy 
yang dipakai oleh ahli-ahli Usul Fiqh, yakni: Sedangkan mengeluh Uffin yang tidak kedengaran saja, lagi tidak boleh, 
apatah lagi membentak-bentak, mengherdik-herdik. Surat al-Isra ayat 23 ini menjelaskan tentang menghormati ibubapa, 
menyayangi dan membahagiakan keduanya. Dan hendaklah katakanlah kepada kedua ibubapa dengan perkataan yang 
pantas, perkataan yang mulia, perkataan yang beradab dan bersopan santun. Hadith yang menjelaskan mengenai 
dilarang menderhakai kedua ibubapa. 

 

 

عن عبد الرحمان بن أبي بكرة  عن أبیھ رضي هللا عنھ قال : قال النبي صلى هللا علیھ وسلم : أَالَ 
ِ َوُعقُوُق الْ وَ الَِدْیِن َوَكاَن ُمتَِّكئًا  ِ قَاَل : أَِألْشَراُك بِا�َّ أُنَبِّئُُكم بِأَْكبَِر الَْكبَائِِر ثَالَثًا قُْلنَا : بَلَى یَا َرُسوَل هللاَّ

ُرھَا َحتَّى قُْلنَا : لَیْتَھُ َسَكَت . رواه البخاري  ُوِر فََماَزاَل یَُكرِّ وِر َوَشھَاَدةُ الزُّ فََجلََس فَقَاَل: أَالَ َوقَْوُل الزُّ
 ومسلم والترمذي والنسائي .

  
Maksudnya : 

Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya RA dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: 
"Mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang termasuk dosa besar? Kami menjawab; "Tentu wahai 
Rasulullah." Baginda bersabda: "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua ibubapa." ketika itu 
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baginda tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: "Perkataan dusta dan 
kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu." Baginda terus saja mengulanginya hingga saya 
mengira baginda tidak akan berhenti." (HR Bukhari No: 5519 – FathulBari.  
 

Nilai-nilai Pendidikan akhlak terhadap sesama manusia, di dalamnya mengandungi nilai larangan berbuat sombong, 
nilai berbuat baik, dan nilai saling hormat-menghormati antara satu sama lain.  Firman Allah S.W.T.: 
 

                               

                           

 
Maksudnya: 

Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan 
janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong; sesungguhnya Allah tidak suka kepada 
tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. (Al-Quran, Luqman 31:18) Dan 
sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), 
sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai". (Al-Quran, Luqman 31:19) 

 

Dan janganlah engkau palingkan muka engkau dari manusia” (pangkal ayat 18). Ini adalah termasuk budi pekerti, 
sopan santun dan akhlak yang tertinggi. Iaitu kalau sedang bercakap berhadap-hadapan dengan seseorang, hadapkanlah 
muka engkau kepadanya. Menghadapkan muka adalah alamat dari menghadapkan hati. Dengarkanlah dia bercakap, 
simakkan baik-baik. Kalau engkau bercakap dengan seseorang, padahal mukamu engkau hadapkan ke jurusan lain, akan 
tersinggunglah perasaannya. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan bongkak”. Mengangkat diri, sombong, 
mentang-mentang kaya, mentang-mentang gagah, mentang-mentang dianggap orang jaguh, mentang-mentang 
berpangkat dan sebagainya. “Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai tiap-tiap yang sombong membanggakan diri” 
(Hujung ayat 18). Bongkak, sombong, takbur, membanggakan diri, semuanya itu menurut penyelidikan ilmu jiwa, 
terbitnya ialah dari sebab ada perasaan bahawa diri itu sebenarnya tidak begitu tinggi harganya. “Dan sederhanakanlah 
dalam berjalan” (pangkat ayat 19). Jangan cepat mendorong-dorong, takut kalau-kalau lekas payah. Jangan lambat 
tertegun-tegun, sebab itu membawa malas dan membuang waktu di jalan, bersikaplah sederhana. “ Dan lunakkanlah 
suara”. Jangan bersuara keras tidak sepadan dengan yang hadir. Apalagi jika kita bergaul dengan orang ramai di tempat 
umum. Orang yang tidak tahu sopan-santun lupa bahawa di tempat itu bukanlah dia beruda dengan temannya itu saja 
yang duduk. Lalu dia bersuara keras-keras. “Sesungguhnya yang seburuk-buruk suara, ialah suara keledai” (hujung 
ayat 19). Mujahid berkata: “Memang suara keledai itu jelek sekali. Maka orang yang bersuara keras, mengherdik-
herdik, sampai seperti akan pecah kerongkongnya, suaranya jadi terbalik, menyerupai suara keledai, tidak enak 
didengar. Dan dia pun tidak disukai oleh Allah. Sebab itu tidak ada salahnya jika orang bercakap yang lemah-lembut, 
dikeraskan hanyalah ketika dipakai hendak mengerahkan orang banyak kepada suatu pekerjaan besar. Atau seumpama 
seorang komandan peperangan ketika mengarahkan perajuritnya tampil ke medan perang. 
 

Surat Luqman ayat 18-19 ini menjelaskan tentang adab jika berbicara dengan orang lain iaitu menghadap wajah orang 
yang berbicara, kerana menunjukkan rasa menghargai. Dan janganlah bersikap sombong atau takbur terhadap orang 
lain. Hadith yang menjelaskan mengenai larangan memutuskan persaudaraan lebih dari tiga hari. 

 

وفي " الصحیحین " عن أبي أیوب  عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  قال : ال یحل لمسلم أن یھجر 
 . أخاه فوق ثالث  یلتقیان  فیصد ھذا  ویصد ھذا  وخیرھما الذي یبدأ بالسلام

Maksudnya:  

Dari Abu Ayyub radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak halal 
seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika bertemu saling menjauhkan, dan yang 
paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam.." (HR. Bukhari & Muslim) 
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Nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri  

Firman Allah S.W.T.: 

                            

Maksudnya: 

 “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas muka 
bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menegur mereka, mereka mengucapkan kata-kata 
(yang mengandungi) keselamatan.” (Al-quran, Al-Furqan 25:63) 

 
Dijelaskan pada ayat 63: Orang yang berhak disebut ‘Ibadaru Rahman (hamba-hamba Tuhan Yang Maha Murah), ialah 
orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah dengan sikap sopan-santun, lemah-lembut, tidak sombong dan tidak 
pongah. Sikapnya tenang. Bagaimana dia akan mengangkat muka dengan sombong, padahal alam dikelilinginya 
menjadi saksi atasnya bahawa dia mesti menundukkan diri. Dia adalah laksana padi yang telah berisi, sebab itu dia 
tunduk. Dia tunduk kepada Tuhan kerana insaf akan kebesaran Tuhan dan dia rendah hati terhadap sesama manusia, 
kerana dia pun insaf bahawa dia tidak akan sanggup hidup sendiri, di dalam dunia ini. Dan bila dia berhadapan, bertegur 
sapa dengan orang yang bodoh dan dangkal fikiran, sehingga kebodohannya banyaklah katanya yang tidak keluar 
daripada cara berfikir yang teratur, tidaklah dia lepas marah, tetapi disambutnya dengan baik dan diselenggarakannya. 
Pertanyaan dijawabnya dengan memuaskan, yang salah dituntunnya sehingga kembali ke jalan yang benar. Orang 
semacam itu pandai besar menahan hati. Surah al-Furqan ayat 63 ini menjelaskan tentang bersikap rendah hati terhadap 
orang lain atau bisa disebut dengan Ibadur Rahman iaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah dengan sikap 
sopan santun, lemah lembut, tidak sombong dan tidak pongah. 

 
 

 "قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 

Maksudnya: 

“Telah berkata Umar bin al-Khattab Radiyallahu ‘Anhu: Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. 
(Ibnu Abi Dunya, Muhasabah an-Nafsi, Bab Ijhaaz an-Nafsi fiil ‘Amal : Imam Ahmad bin Hambal, 
kitab al-Zuhdi, bab zuhud Umar bin Khattab) 
 

Jangan kita dengan mudah menuduh orang lain munafik, tetapi perhatikanlah pada jiwa kita sendiri, kalau-kalau 
penyakit ini ada pada kita entah sedikit atau banyak. Tafakkurlah kita memikirkan bahawa seorang muslim yang besar,  
Sayyidina Umar bin Khattab (Redho Allah terlimpah kiranya padanya), yang selalu bertanya kepada seorang sahabat 
lagi yang alim tentang penyakit-penyakit jiwa manusia, iaitu Huzaifah bin al-Yamani: “Huzaifah! Beritahu aku, 
mungkin padaku ada sifat-sifat munafik yang aku sendiri tidak menyedarinya.” Ilmu akhlak atau Pendidikan akhlak 
tersebut diperhatikan dengan saksama akan tampak bahawa ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas 
tentang perbuatan-perbuatan manusia., kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang 
baik atau perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak juga dapat disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya 
mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut, iaitu apakah 
perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan yang baik atau buruk. Didapati bahawa manusia tidak dapat hidup 
bersendirian di muka bumi ini, malah mestilah dia berhubung di antara satu dengan yang lain. Dia harus bekerjasama 
dengan yang lain dalam merealisasikan berbagai-bagai usaha dan cita-cita. Tiada cita-cita yang dapat dicapai dengan 
usaha sendiri tanpa ada pertolongan dari yang lain. Dunia ini dicipta Allah untuk diwarisi manusia, maka untuk 
menerima warisan itu, manusia harus bekerjasama dan saling bantu membantu sehingga tercapai semua apa yang dicita-
citakannya itu. Seperti mana akhlak manusia kepada Allah, maka akhlaknya kepada Nabi Muhammad S.A.W , iaitu 
mempercayai baginda adalah Nabi dan Rasul, yakni utusan Allah yang terakhir kepada semua manusia, tidak ada lagi 
Nabi dan Rasul sesudahnya. Jika ada yang mengaku ada lagi Nabi dan Rasul sesudah beliau , maka itu adalah palsu, 
dusta dan tidak boleh dipercayai. Jika ada yang mempercayainya maka dia dihukumkan ‘Kafir’ keluar dari agama 
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Islam. Memang dari jalur hubungan yang bersifat horizontal, iaitu jalur hubungan manusia dengan sesama manusia, 
maka dua orang tua, maka dua orang tua, iaitu ibu dan bapa menduduki tempat yang paling istimewa. Bahkan dalam 
tertib manusia siapa di antara mereka yang patut kita berbakti sesudah Tuhan, maka ibu-bapalah yang mengambil 
tempatnya. Kerana itu dalam kalangan  manusia di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang dapat menyamai 
kedudukan ibubapa yang sangat terhormat ini, apatah lagi unutk mengalahkan kedua mereka. Islam mengajarkan 
bahawa seorang Muslim mesti menjadi saudara kepada Muslim yang lain, tidak boleh menyakiti hatinya, tidak boleh 
berbantah-bantahan dengannya, tidak boleh mengkhianatinya, tidak memusuhinya, tidak boleh mendengkinya, tidak 
boleh bertindak jahat kepadanya, dan seterusnya. Yang dituntut ialah memperlakukan segala perbuatan yang baik-baik. 
Kemudian mereka bersatu dalam  perkumpulan yang lebih besar, iaitu ukhuwah Islamiyah yang bersifat global. Contoh 
dalam perkara ini ialah apa yang pernah diperaktikkan sendiri oleh Rasulullah S.A.W dengan para sahabatnya yang 
patut menjadi cerminan kepada kita semua. 
 
 

V. PENUTUP 

Berdasarkan huraian dan penjelasan tentang pendidikan akhlak dalam al-Quran, penulis menyimpulkan bahawa banyak 
ayat-ayat tentang pendidikan akhlak, tetapi di sini penulis hanya menghuraikan beberapa yang berkaitan dengan akhlak 
terhadap Allah yang membahas tentang kewajipan taat kepada Allah, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dan 
menjalankan segala perintah Allah. Akhlak terhadap Nabi yang membahas tentang etika ketika berbicara dengan Nabi, 
memanggil nama Nabi dengan nama yang baik seperti Ya Rasulullah, bersikap sabar jika ingin bertemu dengan Nabi. 
Akhlak terhadap ibubapa yang membahas tentang menghormati ibubapa, menyayangi dan membahagiakan ibubapa 
jangan berkata kasar terhadap ibubapa. Akhlak terhadap sesama manusia yang membahas tentang berbuat baik terhadap 
sesama manusia, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Dan yang terakhir akhlak terhadap diri sendiri dengan 
mempunyai rasa malu untuk melakukan dosa dan perbuatan yang keji. 
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